
ДЕНЬ 1 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ  

СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА  

«І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх, Він 

послав Своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби! Нехай же подяку 

складуть Господеві за милість Його та за чуда Його синам людським» (Псалом 

107: 19-21)  

Небесний Отче, сьогодні ми просимо тебе - зціли тих, хто зазнав насилля. 

Дозволь їм пізнати всю глибину Твоєї цілющої любові.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 

нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 

ДЕНЬ 2 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ 

СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА ПАПУ ФРАНЦИСКА ТА ЄПИСКОПСЬКУ 

ЗУСТРІЧ В РИМІ  

«Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, 

щоб пасти Церкву Божу, яку власною кров'ю набув Він.» (Псалом 107: 19-21)  

Небесний Отче, коли вірні твої - Папа Франциск і Єпископи зберуться в Римі на 

свою конференцію, даруй їм, будь ласка, мудрість, смирення та мужність, щоб 

вони могли розпізнати Твою Волю.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 



нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 

ДЕНЬ 3 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ 

СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА ОЧИЩЕННЯ ЦЕРКВИ  

«І як демон був вигнаний, німий заговорив. І дивувався народ і казав: Ніколи таке 

не траплялося серед Ізраїля!» (Матвія 9:33)  

Господи, на Хресті Ти переміг гріх і смерть. Ми молимось про очищення 

Церкви від зла сексуального насилля. Хай наша Церква говорить і знає тільки 

Твою Правду, яка може прийти тільки через Тебе.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 

нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 

ДЕНЬ 4 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ 



СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА ПЛІДНУ ЗУСТРІЧ ПАПИ ФРАНЦИСКА ТА 

ЄПИСКОПІВ У РИМІ  

«І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у 

Христі Ісусі». (Филип’ян 4:7) 

Небесний Отче, благослови на розпізнання Папу Франциска і всіх єпископів, 

які зібрались в Римі в цей особливий день. Дозволь їм наслідувати Христа, 

цілковито і намірено віддавючи себе для зцілення Церкви.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 

нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 

ДЕНЬ 5 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ 

СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА ПОГЛИБЛЕННЯ ВІРИ 

«Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайсь на власний розум. У всіх 

твоїх путях думай про нього і він твої стежки вирівняє». (Притчі 3: 5-6) 

Господи, просимо тебе - укріпи Святійшого Папу та всіх єпископів у намаганні 

відродити віру у Церкву і відновити тих, хто похитнувся через скандал.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 

нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  



Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 

ДЕНЬ 6 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ 

СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА ЗДОРОВ’Я ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ  

«Розбитих серцем він ізціляє і перев'язує їх рани». (Псалом 147:3) 

Господи, тільки через Тебе люди можуть істинно зцілитись. Нехай усі жертви 

сексуального насилля довірять Тобі свої страждання, щоб їх серця з'єдналися з 

Твоїм.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 

нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 

ДЕНЬ 7 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ 

СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА СВЯЩЕНИКІВ  



«Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, 

зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і 

благочестиво в нинішньому віці». (Тит 2: 11-12)  

Благословенна Мати, просимо тебе – заступайся за наших священників, щоб 

вони завжди відчували Любов, яку дарує Твій Покров; щоб вони, вмираючи 

для самих себе, звільняли свої серця від усіх спокус світу і випромінювали 

любов Твого Сина Ісуса Христа.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 

нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 

ДЕНЬ 8 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ 

СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА СЕМІНАРИСТІВ  

«А тепер так говорить Господь, творець твій, Якове, і твій сотворитель, 

Ізраїлю: «Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім'ям, ти - мій!» (Ісая 

43:1)  

Господи, ми молимось за всіх семінаристів, за тих, кого Ти кличеш до служіння 

- нехай вони ніколи не сумніваються у Твоїй Волі і сміливо йдуть за Тобою.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 

нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  



Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 

ДЕНЬ 9 – ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДЛЯ ПОКАЯННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДБУДОВИ 

СЬОГОДНІ МИ МОЛИМОСЯ ЗА ЦЕРКВУ  

«Бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса. Всі бо ви, що у Христа христилися, 

у Христа одягнулися». (Галатів 3:26-27)  

Господи, ми молимо тебе за розквіт Святості всієї Церкви. Просимо Твого 

благословення і милосердя до нас усіх, щоб ми були істинно одним тілом у 

Христі.  

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай 

нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 

нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.  

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна 

Ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа 

Спаса, Визволителя душ наших.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

Святий Архангеле Михаїле, захищай нас у битві. Будь нашим щитом від злих 

витівок і пасток Сатани. Смиренно благаємо - хай Господь засудить Сатану, а 

ти, Князю Небесного Воїнства, виконай Божу Волю і Силою Божою скинь 

Сатану і всіх диявольських духів, які блукають по світу, шукаючи, як погубити 

людські душі, у пекло. Амінь 


